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via loka grupo, al Brazila Ligo Esperantista kaj al 
Universala Esperanto-Asocio (U. E. A.)
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BRAZILA ESPERANTISTO

BRAZILA LIGO ESPERANTISTA

(Reconhecida de Utilidade Publica por
Decreto
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ESTATUTOS'Z .
»

BRAZILA LIGO ESPERANTISTA 
E.), fundada em 21 de Julho de 1907, 

com sede na cidade do Rio de Janeiro, tem por» 
firni ‘‘ <rT’’ ■>. ./^ \\ ’*■•<-’ i-\; «|

a) Dirigir a propaganda gerai do Esperanto no 
Brasil;

b) Fazer propaganda do Brasil no estrangeiro por 
meio do Esperanto ;

c) Colligar e auxiliar os grupos esperantistas ;
d) Organizar regulamentos para exames de Espe

ranto e dar os respectivos diplomas ;
e) Promover a creação de cursos superiores e por 

correspondencia ;
f) Representar a opinião dos esperantistas brasi

leiros que lhe forem filiados ;
g) Superintender a organização de congressos 

brasileiros de Esperanto ;
h) Editar o BRAZILA 
.2° — A «Brazila Ligo
a) Socios fundadores ;
b) Socios isolados ;
c) Socios bemfeitores ;
d) Socios honorarios;
e) Grupos filiados (sociedades, associações, clubs, 

etc.).
- São socios fundadores todos os que se acha
vam quites em 13 de Dezembro de 1913.
- São socios isolados todos os que pagam uma 
contribuição annual de S$000.
- E’ socio bemfeitor toda a pessoa que fizer 
á B. L- E. uma doação de, pelo menos, 
200$000.
- E’ socio honorario toda a pessôa que prestar 
grandes serviços á B. L. E. Este titulo será 
dado por um congresso brasileiro de Esperanto.
- São grupos filiados todos os que. acceitando 
este regulamento, pagam uma quota annual de, 
pelo menos, 15$000, correspondente a seis se
dos, á razão de 2$500 cada um.

Os pagamentos são feitos adiantadamente.
— A «Brazila Ligo Esperantista» não inter

vém nas questões que dizem respeito á vida in
terna dos grupos filiados, que podem livremente 
agir, segundo os seus estatutos,

Art. 4o — Os socios têm direito a:
a) Receber gratuitamente o «Brazila Esperantisto» 

orgam official da B. L. E.
b) Gssar de abatimento nos livros ou outres pu- 

blicaçõas feitas pela B. L. E.
1* — Os grupos filiados podem, gratuitamente, *

2

publicar no orgam official informações sobre 0 
movimento esperantista local.

Art. 5° — A «Brazila Ligo Esperantista» reunir-se-á 
em sessões ordinarias de seis em seis mezes, 

- nas quaes tomarão parte os membros da direc
toria, os socios isolados e. os delegados dos gru
pos filiados.
- Os membros da directoria e os soeios isolados 
tôm direito a um voto cada um.

2* - Os delegados de grupo filiado têm direito a
tantos votos quantas vezes a contribuição total 
do grupo contiver a quota annual de um socio 
isolado. Estes votos poderão ser accumukdos 
por um delegado ou repartidos por dois ou 
mais.

Art. 6* —A «Brazila Ligo Esperantista» será dirigida 
por uma directoria composta de um presidente, 
um vice-presidente, um secretario geral, dois 
secretários e um thesoureiro.

J unico — A directoria setá eleita durante os Congres
sos Brasileiros de Esperanto, ou em assembléa 
geral se houver um intervallo superior 
junos entre dois Congressos.

V

ESTRARO de B. L.
Honora prez — D-ro Everardo Backheuser. 
Prezidanto — Inĝ. A. Couto Fernande».

— D-ro Venancio da Silva.
^éneytifd sek In_
P se/ç— S-ro Odilio Pinto.
2* sek — F-ino Yrany Baggi de Araujo. 
Kasisto — S-ro E. Felix Tribouillet.

Aliĝo

L. E.”
biĵi v -za- iw - -m Jfe I
BRAZILA KLUBO «ESPERANTO». (1906, Si
dejo : Praça zj de Novembro, /p/, Pio de Janeiro, 
ESPERANTO - KLUBO DE ARACAJU’.(1907). 
Sidejo : Ar acaj ii, Sergipe,
VIRINA KLUBO. (1912) Sidejo : Praça 15 de l 
Novembro ioi, Pio de Janèiro, l
GRUPO ESPERANTISTA «COUTO FERNAN- l 
DES». (1914). Sidejo : Rua foliares Moreira, l 
5. Luiz. Maranhão. I
NOVA SAMIDEANARO. (1919). Rua Baiŭo l 
Branco, Fortaleza. Ceará. I
Esperantista rondeto «verda ste- l 
LO». (1919). São Bonifacio. Correto de Therezo- l 
polis. Sia Catharina. |
VERDA STELARO. (1920). Rua Paysandu, 7S1‘ 
Pelotas. Rio Grande do Sui.
LABORISTA ESPERANTlSTA GRUPO.(1921) 
Camerino, 16. Rio de Janeiro.
ESPERANTA SOCIETO DE BAHIA (1922) La
ranjeiras, ii. S. Salvador. Bahia.
GRUPO ESPERANTISTA DE S. PAULO 
(*1922). Assembléa, 76. S. Paulo.
GREMIO ESPERANTISTA EVERARDO BA
CKHEUSER. (1923) . Sete Septembro, nb ■ 1 
Porto Alegre. Rio Grande do Sui.
BRAZILA ESPERANTISTA KLUBO DE ME
DICI NOS TUDE N TOJ. (1924). Fakultato de Ni' 
dicino. Praia Vermelha. Rio de Janeiro.

13. POPULARA ASOCIO ESPERANTISTA. (1924, 
Rua Coronel Scabra, zo. Moóca. S. Paulo.
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Kiel kutime, la geesperantistoj en Rio de 
Janeiro festis la naskiĝan datrevenon de la 
genia kreinto de Esperanto.

La festoj estas organizitaj de Brazila 
Klubo «Esperanto* kaj de Virina Klubo.

La 13an de Decembro, kiu estis dimanĉo, 
okazis belega promenado al Monto Corcovado 
(Korkovado), en kiu partoprenis kelkaj dekoj 
Ja esperantistoj, interkiuj la hungara sami
deano s-ro Berger Bertalan.

Bonegan impreson lasis al ĉiuj partopre
nintaj tiu promenado !

La 15an, je la 4a vespere, kunvenis en 
dia sidejo, multaj geanoj de tiuj societoj.

La Internacia Kongreso de la Teknika 
Gazetaro kaj Esperanto

La unua Internacia Kongreso de la Tek
ika Gazetaro, ĵus okazinta en Paris, sub la 
alta patronado de la Prezidanto de la Franca 
Respubliko, unuanime adoptis la helplingvon 
Esperanto kiel oficialan lingvon, same kiel la 
uaciaj lingvoj por siaj kongresoj kaj rekomen
dis la uzadon de tiu ĉi helplingvo por resumi 
artikolojn kaj originalajn pritraktaĵojn de la 
Teknika Gazetaro. •

La Raporton pri Esperanto prezentis 
p r.° Gourlay, ĉefredaktoro de la Gazetoj «Le 
\uir>, je la nomo de Speciala Komisiono pre
zidita de S-ro André Baudet, Membro-Kases- 
tro de la Komerca Ĉambro de Paris.II

■

F-ino Maria Luiza Bocayuva deklamis 
poezion kaj s-ro Luiz Porto Carreiro Neto 
legis la de li verkitan poezion, kiu aperas en 
«Brazila Esperantisto»*

Ĉar ĉeestis la kunvenon s-ro d-ro Ray* 
mundo Thomé Bezerra, kiu jam multe helpis 
la Organizan Komitaton de la 8? Brazila Kon
greso de Esperanto, lin salutis d-ro Carlos 
Domingues. D-ro Thorne Bezerra dankis kaj 
promesis fari ĉion eblan por la sukceso de la 
Oka.

Oni regalis la ĉeestintoj per taso da teo 
kun biskvitoj.

O Congresso Internacional da Imprensa 
Technica e o Esperanto

« a •. J• • .

O Primeiro Congresso Internacional da 
Imprensa Technica, ha pouco realizado em 
Paris, sob o alto patronato do presidente da 
Republica Franceza, adoptou unanimemente a 
lingua auxiliar Esperanto, como sua lingua 
official, do mesmo modo que as linguas nacio
naes, para seus congressos e recommendou o 
uso d’esse idioma auxiliar para resumir arti
gos e assu 
nica.

Apresentou o relatorio sobre o Esperanto 
o Sr. Gourlay, redactor-chefe da gazeta «Le 
Cuir», em nome da Commissão Especial presi
dida pelo Sr. André Baudet, membro-thesou- 
reiro da Camara de Commercio de Paris,
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10-a Universala Kongreso de 
Esperanto

EDINBURGO, 31 JULIO ĜIS 7 AŬGUSTO 
1926

Unua bulteno
16 Novembro 1925

Loka Kongresa Komitato :

Hon. Prezidanto : John Merchant. 
Prezidanto : W. M. Page, SSC. 
Vic-Prezidantoj : William Rae, s-ino 

Senior.
Sekretarioj : J. M. Warden, FFA, LK, 

William Harvey, ISO, LK.
Kasisto : David. R. Tulio, SSC.
Komitatanoj : F-ino Jane Baird, George 

Dickinson, David Kennedy, MA, Robert Ste
venson.

G.

Adreso por leteroj :

Somera Universitato. La LKK daŭrigas 
ia Someran Universitaton, kaj jam aranĝis 
fakultatojn pri folkloro, lingvistiko, medicino 
kaj scienco.

Akcepto de kongresanoj ĉe britaj 
havenoj. En posta Bulteno aperos adresoj de 
UEA-Delegitoj ktp., kiuj jam konsentis akce
pti ĉe britaj havenoj kongresanojn el aliaj 
landoj. Koncernataj anoj skribu rekte al tiuj 
adresoj ĝustatempe antaŭ alveno.

Proponoj. La KK danke ricevos kaj zor
ge konsideros fruajn proponojn deklami, kanti, 
ludi, ktp., ĉe kongres-koncertoj.

1«

Karavano al Edinburgh

II

II

La unuiĝo «Kosmopolit e. V.», fako vo- 
jaĝoficejo, en Leipzig-Gohlis, Germanujo, 
Johann-Georg. Str. 24, intencas aranĝon de 
komuna vojaĝo al la kongreso de Edinburgh 
kaj al la aliaj britaj urboj. La unuiĝo invitas 
ĉiujn esp. asociojn ekinterrilati kun ĝi. Gi 
ankaŭ petas, sendi al ĝi proponojn kaj insti
gojn koncerne vojaĝdaŭron, urbojn vizitotajn, 
ktp.

II

II

Sekretarioj, 18-a Kongreso de Esperanto, 
Edinburgo; Skotlando.

♦

Oka Brazila Kongreso de Esperanto
Aliĝoj. Jam 113.

9-12 de Majo 1926

Por ĉiu kongresano senescepte :
= proksimume 20 germ. mk..

5 uson. doi.

Aliĝiloj. Disdonotaj pere de la ĉefaj 
gazetoj kaj ue la naciaj asocioj. Kiu ne ricevis 
ekzempleron, tiu bonvolu peti ĝin rekte de 
la LKK.

Kotizo.
20 sii. britaj 
25 svis. fk, 12 nederl. guld.,
Oportuna maniero sendi la kotizon, estas per 
brita ŝtabileto por £ 1 («currency note, otie 
pound»), havebla ĉe bankoj en multaj urboj, 
kaj sendota per registrita (rekomendita) 
letero.

Garantia Kapitalo. La LKK zorge penos 
eviti ian financan deficiton, sed, por certigi 
la financojn, ĉi tiu Kapitalo estas fondita.

Donacoj. La LKK volonte ricevos dona
cojn por helpi al plena sukceso de la Kon
greso.

Blindula Kaso. La LKK akceptas pere 
de la aliĝiloj, aŭ alimaniere, mondonacojn por 
ebligi, ke blinduloj partoprenu la Kongreson.

Loĝado. Sub-Komitato jam vigle laboras 
por iari plej moder-prezajn, sed tute konten
tigajn, aranĝojn pri loĝado. Detaloj aperos en 
estonta Bulteno.

Fakaj kunvenoj. Organizontoj bonvolu 
anonci true siajn dezirojn.

II

Victoria — E. Santo

Komisiite de la Prezidanto de B. L. E. 
s-ro inĝ. L. C. Porto Carreiro Neto, ĝenerala 
sekretario, forveturis al Victoria por interpa
roli kun la ceteraj membroj de la Organiza 
Komitato, kies prezidanto estas s-ro d-ro 
Carlos Xavier Paes Barreto, ĝenerala sekre
tario de la ŝtata registaro, kiu promesis sian 
moralan kaj màterialan apogon al la kongreso. 
Ĉiuj interkonsentis pri la plej konvena dato 
kaj provizora programo.

S-ro Porto Carreiro Neto restis en Victo
ria dum kelkaj tagoj kaj estas rigardita kiel 
ŝtata gasto.

Post lia reveno al Rio de Janeiro estas 
disdonita la unua cirkulero, kies dua eldono 
enhavas la ŝtatan ŝildon kaj estas dissendita al 
ĉiuj komunumoj.

Jen estas la provizora programo :

9 de Maio
9 h. Meso por la katolikaj kongresanoj 

dirita de Lia Ĉefepiskopa Moŝto D. Benedicto, 
kiu tiam predikos por Esperanto.
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II

14 h. Prepara kunsido. Elekto kaj ekpo
sedo de la kongresa estraro.

20 h. Solena malferma kunsido. Parolado 
en portugala lingvo farita de la akademiano 
J. Medeiros e Albuquerque. Salutoj de la 
delegitoj.

10

9 h. Labora kunsido.
14 h. Kvinminutaj paroladoj en portugala 

kaj esperanta lingvoj.
20 h. Amuziĝoj. >

11 f.

8 h. Promenado.
12 h. Kuntagmanĝo.
14 h. Labora kunsido. Speciala kunveno 

de U. E. A.
20 h. Kvinminutaj paroladoj en portugala 

kaj esperanta lingvoj.

12

14 h. Labora kunsido. Balotado de la nova 
estraro de B. L. E.

20 h. Solena ferma kunsido. Parolado en 
portugala lingvo pri «La vivo de Zamenhof» 
farita de d-ro E. Backheuser. Koncerto.

Ne proskratu vian aliĝon al la kongreso.
Sendu vian aliĝilon kaj la monon al la kasisto 

• s-ro José Osorio de Almeida, Victoria^ Espirito
Santo.

«e

V-a Australazia Esperanto-Kongreso

La V-an Aŭstralazian Esperanto-Kongre- 
son, okazintan la 14 aprilo en Melbourne, 
ĉeestis 130 delegitoj el ĉiuj aŭstraliaj ŝtatoj 
kaj ankaŭ el Nov-Zelando. Inter la ĉeestintoj 
troviĝis kelkaj revenintoj de la Nŭrnberg’a 
Kongreso.

RADIO KAJ ESPERANTO

S-ro inĝ. L. C. Porto Carreiro Neto daŭ- 
rigas sian perradian kurson de Esperanto, kiu 
havis grandan sukceson. Dum unu el liaj le
monoj parolis esperante la hungara esperan
tisto s-ro Bergan Bertalan. Liaj paroloj estas 
Poste portugalen tradukitaj de s-ro Porto 
Carreiro.

UNUA SUDAMERIKA ESPERANTO 
KONGRESO

H

almenaŭ delegiton

II

1

II

movado devas esti absolute, kiel eble, plej 
internacia,

Post la sendo de tiu letero ni legis en 
«Esperanto» bonegan artikolon pri «Esperan
tistaj problemoj», kiu tute pravigas nin. Ĝi 
diras, i.a. :

«La skemo de nia organizo estas jena:
Nacie : Izolaj esperantistoj, lokaj grupoj, 

landa aŭ nacia societo.
Internacie : Individua aliĝo al Universala 

Esperanto Asocio. Reprezento de naciaj socie
toj per la Konstanta Reprezentaro.»

M. G. S. P. S. uzas Esperanton en oficialaj 
interritaloj

Radio-Fako de Moskva Gubernia Konsi
lantaro de Profesiaj Unuiĝoj informas tutinon-
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Cldajn laboristajn radio-amatorojn, ke de nun 
ĝi uzos por oficialaj interrilatoj pri radio
amatora movado—internacian lingvon Esper- 

-anton. S l

4

K

La Kompatem’ de Di’ estas pli pova 
Ol Lia granda Fort’.

Anstataŭ dorm’ profunda, vivo nova 
Naskiĝas el la Mort’.

4 . * . » 4 • * • A > *

/

9

• • • * F *

Justeco— Kompatemo—Amo
• W t • / • *

9

111

I
’ - • • ► • • •

A %

Ce 1’ brusto de paton’ en plor’ banata 
Senkulpuleto kuŝas.

La Mortauĝel’, terure senkompata, 
Koreton lian tuŝis.

• *
( • f • e • • /

• * f . • *

Patrina^ koro povas kontraŭ Morto, 
Ĝi ne forrabos lin !

En koro de patrino kuŝas forto, 
Neniu venkas ĝin !

IITutvana ŝajnas tamen peno ŝia, 
La zorgoj de patrino !

Pli pova estas ja la forto Dia, 
Kruela ho Destino !

»

«Ho Dio, la sanecon al li donu, 
Revenu la trankvilo !

Rigardu lin, ho Patro, lin rekonu, 
Li estas Via filo !

«Ho Forto de 1’ Ĉielo, tiel estu ! 
Ekhaltas lia koro !

Foriras mia filo, kaj mi restu 
Vivante en doloro !

• » • •

Kaj post malmultaj jaroj la patrino
. A . *

Ce sia filo sidas.
Kruela jam ne estas la Destino : 

L’ ideton ŝi revidas.

t

La koron de 1’ patrino Vi kompatis 
(Filin’ ŝi estas Via !)

La ambaŭ pro doloro sama batis :
— La homa kaj la Dia ! —

• • • * • a 4 • . x

Ŝi nur la vangojn de la fii’ amata 
Kisadis kun fervoro.

Sed nun ŝi lernis diri : «Ho benata 
Por ĉiam Via Koro !»

4

t J

»

• •
4

II

La Mondon regas Vi, kun reĝa Forto 
Kaj Kompatema tiam’ !

Sed de 1’ homaro la necerta sorto 
Naskiĝas nur de 1’ Am’ !II

%

El Via Kor’ la Am’ disradianta 
Tra 1’ Mondo iras for !

Kaj Dion Justan venkas Di' amanta, 
Justecon diktas Kor’ !

> > r < • • % v

Rio de Janeiro — la 8an. Decembro 1925.

PORTO CARREIRO NETO
>

Longege la patrin’ nekonsolata 
Ploradis sian filon.

L’ animo, de doloro subpremata, 
Ne trovis plu trankvilon.

<• Dia providenco
*El F. Castilho*

Turmentas ŝin doloro plej amara, 
Si plendas kontraŭ ĉio.

Sed Ani’ de Dio estas senkompara, 
A

Ĉar Dio estas Dio !

II

LaTemp’, armilo ankaŭ de 1’ Sinjoro, 
Senhalta, kiel ĉiam, w • t

Sukcesas, ke trankvii’ en tiu koro 
Reloĝu, kiel iam.

II

II

J

4

Decidojn de 1’ Juĝisto Superega
’ nuligas.Neniu ho

Sed Lia Kompatem’ estas grandega,
Dolorojn dormetigas.

II II

\ z . ... . . I

— Estis du viroj, kiuj loĝis najbare. 
Ĉiu havis sian edzinon kaj multajn malgran
dajn infanojn, kiujn ili subtenas nur per la 
laboro de siaj manoj.

Unu el ĉi tiuj viroj elportis vivon ĉagre- 
nigitan de zorgoj, dirante ĉiam al si : se nu 
mortos aŭ falos malsana sur liton, kio fariĝos 
pri mia edzino kaj miaj infanoj ?

. Nenia 
kaj nokte 1 
vermo 
kaŝita.

- Kvanka 
penson, ĝi ne oftiĝas en li, ĉar li diradis : «Dio»

II

II

II

i ĉi tiu penso lasis lin; male, tage 
ordetis al li la koro, same kiel 

ordetas la frukton, en kiu ĝi vivas
• I

/

*

l

II
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kiu bone konas ĉiujn kreitaĵojn, kaj ilin zor
gas, ankaŭ zorgos pri mi, pri mia edzino kaj 
pri miaj infanoj. Kaj trankvile li vivis, dui 
la unua ne ĝuis eĉ unu momenton de ĝojo nek 
de paco en sia koro.

, Unu tagon, kiam li laboris sur la kampo 
malĝoja kaj senkuraĝigita de sia timemo, li 
ekvidis kelkajn flugantajn birdojn, kiuj eniris 
en arbetaĵon. Tuj poste ili eliris kaj ree reve
nis kaj eniris.

Alproksimiĝante iom, li vidas du nestojn 
faritajn unu flanke de la dua kaj en ĉiu multe 
da ĵus elŝeliĝintaj birdetoj ankoraŭ senplumaj. 
Reirante al sia laboro li levis de tçmpo al 
tempo la okulojn. pripensante pri tiuj bonaj 
birdoj, kiuj iris kaj revenis alportante nutra
jon al siaj idoj.

Kiam unu el la patrinoj revenis kun la 
nutraĵo, jen ĝi estas forkaptita de ia vulturo, 
kiu ĝin forportas kun si tra la spacoj. La mal- 
feliĉulino interbatas la flugilojn inter tiuj 
krudelaj ungegoj, ellasante multajn akrajn 
kriojn, sed ĉio vane.

La viro, kiu laboris, antaŭ tiu spektaklo 
foriĝis ankoraŭ pli maltrankvila ol antaŭe, 
ĉar, pensis li, la morto de tiu malprotektita 
patrino estas la 
protektitaj, kiel ĝi. La m

• 4 • • < • 4 • 4 • /• • Anun, kaj,, se 
pri ili? “

f • <• • • •

La tutan tagon li restadis en granda mal
ĝojo kaj ne fermis la okulojn la tutan nokton.

_ . _ . . . . _ *
li diris al si : «mi volas vidi la idetojn de tiu 

trovos kel
kajn mortintaj.» Kaj li alpaŝis al la arbetaĵo, 
kaj rigardante la internon de la nestoj, li vi
das ĉiujn malgrandulojn sanaj ; neniu ŝajnis 
esti pasinta malbone. Mirigita de tio, kion li 
vidas, li kaŭriĝas por observi. Post mallong- 
daŭra intertempo li ekaŭdis dolĉan pepadon ; 
li vidis la duan patrinon tute lacan kun la nu
traĵo, kiun ĝi serĉadis ; ĝi disdonis ĝin al ĉiuj 
birdidoj, kiuj tute satiĝis. La senpatrinuletoj 

restis malprotektitaj en sia mizero.
Kaj la patro kiu ne fidis al Próvidenco 

rakontis nokte al la alia patro ĉion/' kion li 
vidis. Tiu ĉi diris al li :

— Je kio utilas pleniĝi je zorgoj? Dio 
neniam forgesas la siajn. La dia amo havas 
sekretojn, pri kiuj ni pensas malbone. Ni 
kredu, esperu, amu kaj sekvu trankvile nian 
vojon.

Se mi i 
de miaj infanoj, se vi mortos unua, 
patro de la viaj. Kaj,se ni ambaŭ mortos antaŭ 
°1 ili atingos aĝon, en kiu ili povu subteni sin

II

kaj rigardante la internon de la nestoj, li vi
das ĉiujn malgrandulojn sanaj ; neniu ŝajnis 

albone. Mirigita de tio, kion li 
allong-

II

II

ortos antaŭ ol vi, vi fariĝos patro 
i estos

II

• l

II

la ĉielo.

r

• I

Olinda, 1925.
•t

Virino dorminta pli longe ol 
tridek jarojn

i V • t • ’ • . s • + f - ■ • •

Ke homoj dormis seninterrompe kelkajn 
jarojn, jam estis observita, sed rekordon ĉi- 
rilate faris tamen sveda kamparanino dorminta 
seninterrompe tridekdu jarojn. Laŭ raporto de 
angla gazeto, Karolino Karlstatter, knabino 
loĝinta en malgranda sveda vilaĝo, ekdormis 
sidante ĉe siaj libroj en lernejo. Ŝi havis tiu
tempe dektri jarojn kaj vekiĝis nur poste sia 
43-a naskiĝtago. Tia subita transiro de infa
neco al maturaĝo certe estas riska paŝo, sed 
Karolino tre rapide kutimiĝis la novan situa
cion. Ŝi deklaris, senti sin tiel freŝa kaj sana 
oise ŝi nur estus dorminta unu nokton. Ŝia 
ĉefdeziro estas redaŭrigi tie sian lernadon, kie 
ĝi estis interrompita. Dum tiu dorma stato ne 
estis eble veki ŝin. Oni devis enfluigi perforte 
nutraĵon. Por tio, ke ŝi fine maldormiĝis, kaŭ
zoj ne estas konstateblaj kaj same ne por tio, 
ke ŝi subite ekdormis. ,

IIII II

H. J. W.
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(El «.Heroldo de Esperanto*).

Esperanto en la Telegrafo

El letero sendita de d-rn E. Privat al
«Heroldo de Esperanto» ni elĉerpis la jenon : 
... nia lingvo fine venkis tie, malgraŭ simila 
propono por Ido, rifuzita jam ĉe la Komisiono. 
De nun la 3-a paragrafo en artikolo VII de 1’ 
Universala Telegrafa Regularo laŭvortos tiel 
ĉi : «El la lingvoj uzataj sur la teritorio de sia 
ŝtato, ĉiu administracio almontras tiujn, kies 
uzadon ĝi permesas en la internacia telegrafa 
korespondado, per lingvo «klara». La uzado 
de Latino kaj Esperanto estas ankaŭ per
mesata.» r

Oni memoras, ke tiu ŝanĝo de regulo VII 
favore al Esperanto estis jam proponita de 
brazila kaj ĉeĥoslovaka registaroj antaŭ kel
kaj jaroj. Plimulto ĝin rifuzis tiam. Inter
tempe la Ligo de Nacioj voĉdonis en septem- 
bro pasintjara la konatan deziresprimon pri 
tiu ĉi punkto, kio kompreneble influis la deci- 
don de la nuna Konferenco. Gi signifas por 
nia lingvo definitivan rekonon kiel uzata helpa 

ondlingvo»,II
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A Meteorologia e o Esperanto
O Sr. General Delatnbre, Inspector Gerai da 

Aeronautica e Director da Secretaria Meteorologica 
de Paris, pronunciou, na sessão solemne da abertura 
do 17° Congresso Universal de Esperanto, reunido em 
Genebra, o seguinte discurso :

«Sr. Presidente, meus senhores. Como represen
tante da Commissão Meteorologica Internacional e 
também da União Astronomica Internacional, tive a 
honra de ser commissionado para assistir ao vosso 
Coneresso e dizer algumas palavras.

E* perfeitamente natural que as mencionadas 
associações e, principalmente, a primeira d’ellas, este
jam aqui representadas, porque os meteoros não co
nhecem fronteiras e, de ha muito, elles tornaram in- 
ternacionalistas os meteorologos. Como sou membro 
d’essa commissão, fui attrahido ao Esperanto pelo 
meu mestre Rollet de L/Islee tornei-me esperantista.

Effectivamente, tive occasião de verificar que uma 
commissão internacional é actualmente uma Torre de 
Babel, onde os assistentes, por gentileza, esforçando- 
se por fallar a lingua de seus interlocutores, trocam 
phrases que nada significam, depois julgam que fica
ram de accôrdo, mas, em verdade, não se comprehen- 
deram.

Essa situação prejudicial augmentou depois da 
guerra, com o apparecimento de novas linguas offi
ciaes, resultante da creação de novos Estados.

Finalmente, a meteorologia é indispensável á na
vegação aerea, cujo desenvolvimento não será possivel 
sem uma lingua internacional ; isso é fácil de ser com- 
prehendido por um exemplo : de Paris a Constantino- 
pla, aviadores atravessam paizes, onde são usadas 
nove linguas diversas.

Logo, quer queiram,quer não, a lingua internacio
nal será amanhã indispensável a todos os povos da 
terra e nós teremos a honra de estar na vanguarda da 
humanidade por um progresso, que é um começo 
necessario á realização do desejo da paz, expresso ha 
19 séculos. >

ENSINO DO ESPERANTO NAS ESCOLAS
No ultimo Congresso Universal de Esperanto, 

realizado em Genebra, o Conselheiro de Estado, M. 
Oltramare, chefe do Departamento da Instrucção 
Publica do Cantão de Genebra, representante dò 
governo federal, salientou, em um excellente discurso, 
os bons resultados obtidos pelo ensino do Esperanto 
nas escolas d’essa cidade.

Declarou, além d’isso, que o Conselho de Estado 
estava disposto a pedir eventualmente ao Conselho 
Federal a convocação de uma conferencia internacio
nal official para a introducção simultanea do ensino do 
Efperanto nas escolas de diversos paizes.

Congresso Universal da Paz
Na sessão de 5 d? Setembro ultimo, ò Congresso 

Universal da Paz, que se reuniu este anno em Paris, 
adoptou a seguinte resolução apresentada em nome da 
secção esp< rantista dos professores do ensino secundá
rio da Tcheco-Slovaquia, da Sociedade Franceza para 
a Propagação do Esperanto e do Grupo Esperantista 
de Paris :

«O Congresso pronuncia-se em favor da lingua 
auxiliar universal Esperanto í

Convida os educadores de todos os gráos a usar de 
todos os meios para o ensino d’essa lingua auxiliar a 
seus alumnos,»

Congresso Internacional Espirita
Paris, 6 a zj de Setembro de 1925

Da «Revue Spirite» traduzimos a seguinte noticia, 
relativa ao Congresso Internacional Espirita, occorrido 
em Paris, de 6 a 13 de Setembro ultimo.

O Congresso Internacional Espirita :
1) Considerando que a creação, em 1923, da 

Federação Espirita Internacional comporta o emprego 
obrigatorio d’um meio pratico de intercommunicação 
entre todos os seus membros, seja qual fôr o grupo 
nacional espirita a que elles pertençam ;

2) Considerando que o unico concurso das linguas 
nacionaes não está em relação com as exigências 
modernas das relações regulares internacionaes escrip- 
tas e falladas, e principalmente com o serviço de 
correspondencia a que precisa attender a secretaria da 
Federação Espirita Internacional :

a) Recommenda insistentemente a todas as 
Federações, Sociedades e Grupos Espiritas pedir a 
seus membros que aprendam o Esperanto e se sirvam 
d'essa lingua auxiliar «segunda» para mais rapida
mente conhecer e mais facilmente diffundir as relações 
e communicações de interesse geral e internacional do 
movimento espirita ;

b) Convida a Commissão Executiva Internacional 
a interpretar essa recommendação no sentido mais 
positivo.

II

II

II

mezo de la 
filmujo, kie troviĝas fendeto. La fizika prin
cipo estas, ke la lumradioj neniam faras du 
angulojn. Rimarkinde ankaŭ estas, ke uni po
vas eligi kiun ajn impresigitan filmon por 
aperigi la bildon, ne elprenante la skatoleton 
el la ujo.

Pri la nova eltrovo, kiu estas patentita 
en ĉiuj landoj, la Societo Anonima <Nebo», 
Laan van Neerdervoort 18 en Hago (Neder
landoj volonte donas informojn. La pakitaj 
filmoj estas haveblaj pere de fotografaj ma
gazenoj.

II

II

II

II

II
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S. Salvador. «A Tarde» 
publikigis artikolon titolitan «La venkoj de 
Esperanto» kaj aperigis la portreton de Zame
nhof. Gi ankaŭ recenzis pri la verko de Me
deiros e Albuquerque. «A Nova Era», organo 
de Centro Bakadi, publikigis longan artikolon 
pri «Esperanto enla vojaĵoj».

E. • SANTO. — Victoria. La Organiza 
Komitato de la Oka Brazila Kongreso de Es
peranto aperigis duan eldonon de la 1* Cir- 
kulero. Gi enhavas la ŝtatan ŝildon kaj estas 
dissendita al ĉiuj komumumoj. La registaro 
de la ŝtato faciligos la vojaĵon kaj la ĉeestadon 
en Victoria de la kongresanoj.

La ĵurnaloj «Diario da Manhã», de Victo
ria kaj «Progresso», de Cachoeiro de Itapeme- 
rim jam detale priparolis pri la kongreso.

S. PAULO. — Jaboticaba!,. Multaj artiko
loj pri la progresoj de Esperanto aperis en la 
ĵurnalo «O Combate».

RIO GRANDE DO SUL. — Porto Alegre. 
La novaperinta ilustrita monata revuo «O Es
tudo», eldonita de Gremio dos Estudantes da 
Escola Complementar, publikigis sur la unua 
paĝo bonan artikolon pri Esperanto.

«O Ferroviario», organo de la fervojistoj, 
publikigis longan recenzon pri la verko de 
Medeiros e Albuquerque «La problemo de la 
lingvo internacia» kaj detalan artikolon pri la 
17“ Universala Kongreso de Esperanto.

RIO DE JANEIRO.

«Diario de Medicina» publikigis longan 
intervjuon kun s-ro Mauricéa Filho, kiu ĵus 
doktoriĝis en la Medicina Fakultato. Li estas 
prezidanto de la Brazila Klubo Esperantista de 
Medicino-Studentoj. Tiu sama ĵurnalo aperigis 
dupaĝan artikolon pri la doktoriĝa tezo de 
d-ro Louis Poncet. Tiun ĉi artikolon ankaŭ 
publikigis «Jornal do Commercio» • kaj «Medi
camenta».

II
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La bulteno de la 
grava Asocio de Komercoficistoj, kiu estas le
gata de pli ol 20.000 personoj, publikigis lon
gan artikolon pri la Dua Internacia Konferenco 
por la Uzado de Esperanto en Komerco kaj In
dustrio kaj la tutan paroladon tiam faritan de 
s-ro André Baudet, kasisto de la Pariza Ko
merca Ĉambro.

— La ĵurnaloj publikigis telegramon pri 
la nova rusa poŝtmarko kun surskribo en Es
peranto kaj pri la Unua Sudamerika Kongreso 
de Esperanto.

— R. G. T., organo de telegrafoficistoj, 
Publikigis artikolon pri la datreveno de d-ro 
A. Couto Fernandes kaj rememoris liajn ser
ojn al la Nacia Telegrafo kaj al Esperanto. 
Gi aperigis ankaŭ lian portreton.

— La geesperantistoj en Rio de Janeiro 
festis la naskiĝan datrevenon de Zamenhof, 
Pri kiu ni detale parolas aliloke.

— Estas malfacile raporti pri la sciigoj 
kuj artikoloj aperintaj en la ĵurnaloj, ĉar oni 
Ue povas legi ĉiujn. Tamen ni citos la ĉefajn.

II

II

«Jornal do Brasil» publikigis detalan ar
tikolon pri la 17a Universala Kongreso de Es
peranto, •

«O Globo» sciigis siajn legantaron pri la 
internaciaj foiroj, kiuj havas esperantan fakon, 
kaj publikigis telegramon pri la lasta Univer
sala Kongreso.

«A Manhã», ĵus aperinta ĵurnalo, publi
kigis bonan artikolon pri «Esperanto kaj 
Radio».

Sciigoj pri la progresoj de Esperanto 
aperis en la ĉiutagaj gazetoj «Jornal do Com
mercio», «Jornal do Brasil», «Correio da Ma
nhã», «O Jornal», «O Globo», «A Noite», «O 
Paiz» kaj la revuo «Universal».

II

A. C. F.

PELO ESTRANGEIRO

O ESPERANTO OFFICIAL

BELGICA. — Em Antuérpia, por meio de car
tazes mandados espalhar pelo Governo, se annuncia- 
ram os primeiros cursos officiaes de Esperanto, 
em 1925, Chegaram á Commissão de Propaganda 
do Esperanto centenas de inscripções. O curso cons
tará de 50 lições de meia bora cada uma,

AUSTRIA. — Por decreto de 30 de Abril de 
1925, o Governo austriaco nomeou uma commissão de 
exame de Esperanto, a qual começou a funccionar 
a 3 de Novembro, O director d’es»a commissão é o 
inspector de escolas, Dr. Franz Wolmann. Foram exa
minados 19 candidatos, todos approvados.

Ainda na Austria, a Direcção Geral das Estradas 
de Ferro Austríacas estabeleceu cursos de Esperanto 
para os empregados n’essas estradas, durante 5 a 6 
mezes.

JAPAO. — A 22 de Setembro de 1920, o principe 
herdeiro do throno do Japão mostrou-se favoravel á 
Liga da Mocidade Japoneza e decidiu a installação 
q’uma séde propria para essa Liga. No anno passado 
a mesma conseguiu emfim installar-se dignamente, 
mantendo sete secções de instrucção : educação, (com 
cursos de Esperanto), secção social, etc. A organiza
ção da Liga é semi-official e composta de pessòas 
proeminentes. O Esperanto é ainda a lingua de propa
ganda para o estrangeiro.

CHILE,—A Convenção Provincial de Profes
sores de Primeiro Gráo, realizada em Valparaizo, ap
provou unanimemente a adopção do Esperanto como 
lingua auxiliar para as relações entre os operários e 
professores de todo o mundo.
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CONGRESSOS NO JAPÃO

XIII CONGRESSO JAPONEZ DE ESPE
RANTO. — Realizou-se em Kioto, de 16 a 18 de 
Outubro ultime, o 13° Congresso Japonez de Esperan
to, na Camara de Commercio. O prefeito e o pre. 
sidente da Camara de Commercio se fizeram re- , 
presentar, mandando mensagens de congratulações ao 
Congresso. O presidente da Sociedade Commercial 
Internacional dé Kioto, em pessôa, saudou os congres
sistas. Houve reuniões de juristas, jornalistas, artis- • 
tas, educadores, estudantes, literatos, médicos, com- 
merciantes, cégos, etc. Fechou o congresso uma ex
cursão a Kameoka, ao alto de cujo mbnte subiram os 
congressistas, para ahi fazerem um pic-nic, durante o 
qual comeram, entre outras cousas, cogumelos apa
nhados na occasião. . 1

VI CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DO EX- 
TREMO-ORIENTE DE MEDICINA TROPICAL. ‘ 

«— A 12 de Outubro pp., na Universidade Imperial de 
Tokio, se realizou a abertura solemne d’esse congresso, 
no qual tomaram parte 120 médicos de diversos paizes, 
banhados pelos oceanos Pacifico e Indico, e 400 médi
cos de outras regiões. No dia 13, O Dr.’ T. Ogata, 
professor da Universidade, leu um relatorio, em Es
peranto, sobre «A Incubação nas doenças causadas 
pela falta de vitaminas». O Dr. M. Murata fallou sobre 
a necessidade d’uma lingua intèrnacional para a Me
dicina. O Dr. Fuji-nami encerrou a sessão em Espe
ranto. No dia 14, o Dr, Cheng-Fan-Cu, pathologista 
chinez, saudou o aŭditorio em Esperanto e falou sobre 
sua especialidade. O Dr. Murata ainda fallou, n’esse 
dia, sobre materia technica : «O mais simples me
thodo (descoberto por elle) para o serodiagnostico da 
syphilis», ainda em Esperanto, Q «Club Esculapio», 
grupo organizado na Universidade de Tokio-, aprovei
tou a occasião para fazer propaganda da lingua in
ternacional, distribuindo um libreto com o movimento 
esperantista nos circulos médicos do Japão e com os 
resumos das actas do Congresso.

O ESPERANTO NA POLICIA

Em Strasburgo (França) appareceu uma pequena 
obra intitulada «Livro do policia, guarda-civil e guarda 
da alfandega»r em diversas linguas, entre as quaes o 1 
Esperanto. São seus autores os Srs. Schwarz e Jal- 
main, inspector da policia. O prefacio foi escripto pelo 
Sr. Chabert, chefe da policia criminal da cidade.

•> -, • 1 .. . . . V / f - • . ■ - * '

O ESPERANTO NO COMMERCIO

Em Antuérpia, Bélgica, graças aos esforços do 
grupo de empregados no commercio «La Verda Stan
dardo», o Syndicato de Commercio e Industria acceitou 
o Esperanto no plano de seus cursos profissionaes.
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O ESPERANTO NOS CORREIOS
* •

Acabam de ser editados cs primeiros sellos com 
inscripção em Esperanto. Deve-se esse successo á 
União das Republicas Soviéticas Socialistas (Russia), 
que assim reconheceu o Esperanto como lingua official. 
Além dos sellos (que por emquanto são de 7 kopeks), 
a Russia mandou fazer, offícialmente, cartões postaes . 
com o distico «Cartão Postal», em russo, francez e 
Esperanto. Tambem cartões postaes em 3 kopeks, 
com texto em russo e Esperanto, e de 7 kopeks, com 
o texto em russo, francez e Esperanto. Os sellos men
cionados podem ser obtidos por intermedio do admi

nistrador de «SAT», o Sr. Richard Lerchner, em 
Leipzig-Stoetteritz—Colmstrasse, 1.

O ESPERANTO NA NAVEGAÇAO AEREA

A Associação Scientifica Internacional Esperan- 
tista apresentou ao 3° Congresso Internacional de 
Aero-Navegação, realizado em Bruxellas, em Setembro 
p. p., um voto assignado pelos Çlubs de Navegação 
Aerea da França e da Hespanha, e por varios homens 
eminentes, a favor do Esperanto como lingua inter
nacional para a Aero-Navegação. Entre os subscrip- 
tores contam-se . E. Archdeacon, um dos pioneiros da 
aviação na França ; Prof. Daniel Berthelot ; Lalle
mand e Charles Richet, membros da Academia Fran
ceza de Sciencias ; o major hespanhol E. Herrera, 
director do Escriptorio de Aeronáutica, em Madrid ; o 
general Delcambres, director do Escriptorio Meteoro- 
logico da França, etc.

O ESPERANTO NO RADIO

Designado pela directoria da estação radiotele- 
phonica de Berlim, o Sr. J. Glueck, presidente da 
União Esperantista d’aquella cidade, escreveu um livro 
didactico do idioma internacional para os amadores. 1 
Essa obra constará de seis pequenos cadernos, con
tendo cada um quatro lições. O primeiro caderno, ap- 
parecido a 10 de Novembro, foi vendido em dez dias, 
de modo que se tornou necessaria nova edição ; esta 
nova edição foi exgottada em dous dias !

O mesmo Sr. Glueck, pelo Radio, convidou os 
amadores para um curso destinado a aperfeiçoamento 
e pratica. Annunciaiam seus nomes 518 pessoas e dia 
a dia se inscrevem mais.

Da estação de Breslau, Allemanha, a orchestra ir
radia as marchas esperantistas «Vivu Esperanto» de 
Menzel e a «Esperanto-Ma ŝ » de Maier, todas as se
manas — nas terças e quartas feiras.

Algumas das revistas de Radio, favoraveis ao 
Esperanto :

«Radio Revista», de Buenos-Aires, qje ora publica 
um diccionario hespanhol-esperanto para uso dos 
amadores.

«Wireless Weekly», de Sydney, Australia, contem 
sempre noticias do movimento.

«Der Deutsche Ruidfunk», de Berlim, traz pro- 
grammas das irradiações de Esperanto, pelas estações 
da cidade.

«Radio», ainda de Berlim ; traz texto em allemão, 
inglez e hespanhol ; publica sempre noticias referentes 
ao idioma internacional.

«Radio-Woche», com programma e cursos de Es
peranto.

«Experimental Wireless», de Londres.que mantem 
uma secção em Esperanto.

UM NOVELLISTA NORTE-AMERICANO FAVO
RÁVEL AO ESPERANTO

O Dr. F. Snow, redactor da revista mensal norte- 
americana «Current History», acaba de estudar o Es
peranto, apezar de já saber 16 idiomas. Após duas se
manas de estudo, visitado por dous amigos, um patri
cio e o outro egypcio, quasi perfeitamente falava o 
novo idioma, sem recorrer ao diccionario. Esse notável 
novellista, autor de muitas obras históricas e philolo- 
gicas, além de muitos romances, em breve publicará 
urna novella de caracter internacional, em que inclue 
tambem o Esperanto. Prompta essa novella, elle 
tenciona escrever outra no idioma internacional.

P. C, N, ;. -
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donita ĉe «Styria», Universitata Presejo kaj 
Eldonejo. Prezo : 12 fr. fr.

ESPERANTA LEGOLIBRO. B. kaj E. 
Migliorini. Bona libro por komencantoj. Eldo-
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1- 
nistracio : Liem Tjong Hie, Kranggan 19I2J. 
Semarang (java). J arabono : 1 dolaro.

LA ORIENTA LUMO. Oficiala organo 
de Korea Esperanto-Instituto. Redaktoro : 
Tokio Objatna. 25, Heldo, Seoulo, Kor enjo. 
Jarabono : 2 smi.

NOVA STELO. Organo de la Gejunulara 
Esperanto Ligo en Bulgarujo. Karlovo, Bul- 
garujo.

LA RIDANTA ESPERANTISTO. Or
gano por ĉiuj Esperantistoj kiuj komprenas 
kaj serĉas ŝercon. Sola Esperanto-bonhutnor- 
gazeto Riglile 
Elze en ^.Hanover,
2 4- A. Abonprezo por duonjaro : 4 respond 
kuponoj. ■

WÉ iu * ■ |K

onata aperauta. Redaktejo 
j Germanujo, Baha hojstr.

Ni ricevis kaj tre dankas :
RESPONDOJ AL KONTRAŬRELI- 

ĜIAJ PAROLOJ de Ms gro tle Ségur. Lau la 
germana traduko de P. Henriko Muller, S.

• D (12“ Eldono). Esperantigis d-ro Adolfo 
Halbedl, Gras. Schulgasse, 24. Presita kaj el-

de Jaume Gran Casas. Bonega 416 paga libro, 
t venis riĉigi la esperantan bibliotekon. 

Presejo : Jaume Vinyals. Plaça Constitucio, 6. 
Barcelona (Sarria). Prezo afrankite : 2 dola
roj. Mendu ĝin al s-ro Eduard Capdeville, 
str. Carders, 29. Barcelona, Hispanujo.

R. U. R. (Rossums Universal-Robots) ; 
de Karel Capek. Kolektiva dramo je enkon
duka komedio kaj 3 aktoj. Laŭ la III Ĉeĥa 
eldono esperantigis kaj eldonis «Moraviaj 
Esperanto Pioniroj». La teksto estas moderne 
presita post korektado de s-ro d-ro Kamaryt.
A * .

Gi estas 100 paga kaj kostas 2 svisaj frankoj. 
Mendu ĝin al : S-ro Ant., Kudela, del. de U. 
E. A. Olotnouc, Novosady, Tcheco-Slovaquia.

CATALOGO GENERALE. N° 2. (No
vembre 1925). Libreria Esperantista Interna
zionale. S. Vito al Tagliamento (Friuli) Italujo.

KATALOGO DE LIBROJ. Numero 2. 
Decembro 1925. Heroldo de Esperanto. Hor
ton bei Kvin. Germanujo.

ESPERANTO. LINGVO INTERNACIA. 
Kelkaj vortoj pri la esenco de Esperanto en 
Hebrea lingvo kun aldono de la tuta gramatiko 
kaj bildo de d-ro Zamenhof. J. Muĉnik, ano de 
Esperanta Lingva Komitato. N. B. Chavkin, 
delegito de U. E. A. Jerusalemo, apud Bezaiel 
—Lernejo.

INTERNATIONALE HULPTAAL ES- 
PERANTO. Leerboekje naar de Fransche bro- 
chuur «Premier Manuel» door Fr. Schoofs. 
Kleine, Hondstraat, zz, Antwerpen, Bel gujo. 
Eldonita de «La Verda Stelo».

ESPERANTO. Deklaracio fidela pri la 
Vero elmontrata laŭ la Sankta Biblio (la neer
aremaj Skriboj), kaj ne sama kiel la kredo po
polara, kiu multe konsistas el la fabloj, kiujn 
venontajn la apostolo Paŭlo antaŭdiris. Eldono 
dua. Publicity Press, io, Victoria Street, Brutis
ton k, ftlelb.

LA EVANGELIO LAŬ SANKTA JO
HANO. Nova eldono. Ilustrita. Senpage rice
vebla de Esp. Kolportista Asocio, kies sek. es
tas s-ro Livingstone Jenkins, 64, str, Tkorna's 
Rd., London, N. 4. Angluja.

LA LEIPZIGA MONDFOIRO. Luksega 
prospekto, multilustrita, pri la foiro okazonta. 
28 Feb.—10 Mar., 1926. Adresu : Esperanto- 
Fako, Messamt f. d. Mustermessen, Martk 4, 
Leipzig.

t
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Heroldo de Esperanto
{malnova titolo « Esperanto Triumfonta-») 

NEŬTRALA ORGANO DE LA ESPERAN 
TO-MOVADO, APERAS DUFOJE EN 

LA SEMAJNO
AGENTEJO EN RIO DE JANEIRO: BRA 

ZILA LIGO ESPERANTISTA 
Ĉiu okpaĝa numero 600 rs.
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Caldlerón dle la. Barca
La Urbestro de Zalamea ( 

Dramo en tri aktoj
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Prezo : 3$500 (2 sv. fr.).

ĉe : Papelaria Confiança, Andra- 
das, 71. Rio de Janeiro

ATENTU ESPERANTISTOJ !
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-

-se livros e so-e 
breo Esperanto na Papelaria Con- 
fiança; á Rua dos Andradas, 71; 
na Livraria Scientifica Brasileira, 
a rua S. José, 114; na Livraria 
Leite Ribeiro, á rua 13 de Maio. 
74, e na Livraria Maurilio, á rua 
S
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José. 68, Rio de Janeiro.

Revue de F Univers
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A. I. L. E. (Alliance Internationale pour 
les Libres Echanges—Internacia Unuiĝo por 
Liberaj Interŝanĝoj) antaŭ ne longe adoptis 
Esperanton kiel Universalan helplingvon.

Tiu-ĉi decido estas alprenita post tre vasta 
enketo, kiun A. I.L. E. publikigis en la tho- 
nato Septembro del’ nuna jaro kaj pri kiu la 
granda gazetaro prialudis.

Konsekvence, A. I. L. E. jam de nun 
estos la defendanto de Esperanto en ĉiuj ron
doj penetrataj de sia Organo <La Revue de 1’ 
Univers» ; ĝia agado iĝos plej efika, okazi
gante la praktikan uzadon de Esperanto inter A 
ĝiaj Membroj. Ĝia organizo plene favoras por 
tia celo, tial ke A. I. L. E. nuntempe arigas, 
cele de internacia kunlaborado, proksimume 
2.000 Membrojn — kolektantojn, serĉantojn, 
intelektulojn—kiuj apartenas al 134 landoj.

Tiuj Membroj estas grupigitaj laŭ 8 spe
cialaj fakoj kaj iliaj nomoj, adresoj kaj de
ziroj pri interŝanĝo estas publikigataj sesfoje 
ĉiujare per la «Revue de 1’ Univers», kiun ĉiu 
el ili senpage ricevas. Tiurimede, ili kapablas 
interŝanĝi ideojn, sciigojn, kolektotaĵojn kaj 
Ĉiujn aliajn utilajn servojn.

En ĝia novembra numero estas 10 pagoj 
dediĉitaj al Esperanto.

Skribu al : La Revue de V Univers. Boite 
Postale 49. Paris—França aŭ al la.

Delegito en Brazilio : Dr. \Carlos Dotnin- 
gues. Praça 15 Novethbro ioi, 2q. Rio de Ja-
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Se vi deziras por 2.50 svisaj frankoj aŭ . 
egalvaloro konatiĝi kun la vivo, moroj, kul
turo, literaturo k. t. p. de la bulgara popolo, ,
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abonu la gazeton

BULGARA ESPERANTISTO
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kiu aperas monate en kajèroj 16 pagaj nur en 
esperanto. , '
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Cion oni adresu: BULGARA ESPERAN
TISTO gMH

str. Ĉar Boris, 69 — Sofio/Bulgarujo
■ fA,- ’K "t* *’■’ v'** ''n*
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• A 1Monata ilustrita esperantlingva ĵurnalo 
pri Aziaj landoj.

Kunlaboras rusaj, hinaj, koreaj, japanaj, 
malajaj esperantistoj.

Ĉiu numero... 2 ŝilingoj.
Subtenu tiun gravan entreprenon ! ’ 1
Abonu almenaŭ 3 numerojn.
Adreso : «Esperanta Eldona Kompanio 

«Otiente*. NowijGorod, E. O. Box 35. Harbin* 
Mandchuria. China.

Tarifo por anoncoj
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